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۸۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ار )۲(یبان هداب نآ هِد )١(یفازِگ زورما
ار یباتش خرچ نیا نز مهرَد و نز مهرب

دمآ ناهن هدید زا یبیغِ حدَق مریگ
ار یبارخ و یتسم ندرک ناوتن ناهنپ

هشیدنا شوخ ِتفگ شوخ هشیپ !برط قشع یا
ار )۳(یباقن هاش نآ ،خر زا باقن یابرب

ُخا وس ناز و )۵(ُخا وس نیز )۴(خ]َرف یا دزیخ ات
ار )۷(یبارَش و )۶(قارغَس !خرُلگ یا هلَه نکرپ

نَشُلگ دوش هولج ات یهاوخیمن هک ناز رگ
ار )۸(یبiُگ ناّکد یداشگب هچ رهب زا

یدرک ناور یوج نیو ،)۹(یدرب رَس ز وچ ار ام
ار یبآ هداز )۱۰(َطب رتوز نکف بآ رد

نادیم نیا رد هتسُررب !ناج یا تشک وچ مییام
ار )۱۱(یباحَس ناراب نایوج ناج هب و کشخ بل

« ور ،یباین« :هک دیوگ ،ون )۱۲(یلوسر ،یوس ره
tار )۱۴(یبارُغ غاز نآ ،رس رب نزب )۱۳(لوَح

)۱۵(یحوُج ره ُرب هسیک !یحور ره هنتف یا
ار )۱۶(یبابَر رکبوب ،فک زا بابَر هدیدزد

یزاس )۱۷(فِرَخ و تسم ات مهاوخ نانچ زورما
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یزاس )۱۷(فِرَخ و تسم ات مهاوخ نانچ زورما
ار )۱۹(یباطِخ لقع ناو ار )۱۸(ثzدَحُم ناج نیا

هچ َرا ،رشَح وچ شاف وش !ام تایح بآ یا
ار )۲۱(یبارَع تسناج ،)۲۰(نیگَرگ رتُش ریش

)۲۲(شَکرد مد و نک شماخ ،شوَخ تلامج و هاج یا
ار )۲۳(یباوخ ِلفاغ ره ام زا نکم هاگآ

۱۶۳۳ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

باتک یور زا دناوخیم )۲۴(ییرقُم
بآ مدنب همشچ ز ،اًرْوَغ ُمکُؤام

منک ناهنپ )۲۵(اهروَغ رد ار بآ
منک ناتسکشخ و کشخ ار اه همشچ

رگد درآ یک همشچ رد ار بآ
؟رطخ و لضف اب ِلثم یب نم زج

)۲۶(ناَهتسُم zیقطنم zیفسلف
نامز نآ بتکم یوس زا تشذگیم

دنسپان زا وا تیآ دینشب هک نوچ
)۲۷(دنَُلک اب ام ار بآ میرآ :تفگ

ربت zیزیت و لیبِ مخز هب ام
)۲۸(َرَبز یتسپ زا میرآ ار بآ

۱۶۴۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

یدش )۲۹(رِفَغتسُم و یدیلانب رگ
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یدش )۲۹(رِفَغتسُم و یدیلانب رگ
یدش رهاظ ،مََرک زا هتفر رون

تسین تسد رد مه رافغِتسِا کیل
تسین تسمرس ره ِلُقن هبوت ِقوذ

۲۶۴۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ینیچ رتخد نآ خر ینیبن هک مریگ
ینیبن هدرپ نیا شبنج وا شبنج زا

۱۶۲۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

میقتسم و تسا تّلع یب نم ِراک
)۳۰(میقَس یا ،تّلع هن مریدقت تسه

تقو هب منادرگب ار دوخ ِتداع
تقو هب مناشنب ،شیپ زا رابغ نیا

وش ران رپ نیه هک میوگ ار رحب
وش رازلگ ور هک ار شتآ میوگ

۴۰۳۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

کاپِ مان مَد ره دنناوخیم ماع
کانقشع دَْوَبن وچ ،دْنکَن لمع نیا

۴۰۴۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دارم دص لد رد تسه ار یکی ره
دادَو و قشع ِبهذم دشابن نیا

)۳۱(باتفآ ْزور ار قشع دمآ رای
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)۳۱(باتفآ ْزور ار قشع دمآ رای
باقن نوچمه ار یور نآ باتفآ

رای ِیور زا باقن دسانشن هکنآ
رادب یو زا تسد ،تسا سْم�شلا ُدِباع

۳۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نیشن یجنک مغ ِوید یا ،نیشتآ ِبارش دمآ
آرد یقاب ِیقاس یا ،ور ،)۳۲(شیدنا گرم ِناج یا

۵۵۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دنکیم نوریب هدرم هدنز ز نوچ
دنتیم یگرم یوس هدنز ِسفن

۹۵ هیآ ،)۶(ماعنا هروس ،میرک نآرق

ْ�ا َنِم �يَحْلا ُجِرْخُيۖ  ٰىَو�نلاَو zبَحْلا ُقِلاَفَ ��ا �ِنإ«  ِتzيَ
ْ�ا ُجِرْخُمَو »َنوُكَفُْؤتٰ ى�َنأَفۖ ُ ��ا ُمُكِٰلَذۚ  zيَحْلا َنِم ِتzيَ

،دفاكشىم ار هتسه و هناد هك تسادخ«
.دروآىم نوريب هدنز زا ار هدرم و دروآىم نوريب هدرم زا ار هدنز و

»؟دننكىم ناتفرحنم قح زا هنوگچ ،سپ .اتكي ىادخ تسا نيا

۱۶۹ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

تساجک یپ خرف رضخ دش نوگ هریت ناویح بآ
دش هچ ار ناراهب داب لگ خاش زا دیکچ نوخ

۱۰۵۹ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا هدیزگُب و لماک لّوا ِتشِک
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تسا هدیزگُب و لماک لّوا ِتشِک
تسا هدیسوپ و دساف یناثِ مخت

۳۶۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

داد iب ار وت یتهج ره زا
تتاهجیب هب دشکزاب ات

۲۳۵۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

رش و ریخ رد ار تسود میوگ رکُش
َرَتب َدب زا اضق ردنا تسه هکنآز

هلگ دمآ رفک ،تسوا )۳۳(ماّسَق هکنوچ
هلzصلا ُحاتفِم ربِص ،دیاب ربص

تسود تسوا ،دناودع هلمج قح ِریغ
؟تسوکن یَک )۳۴(تَْوکَش تسود زا ودع اب

نیبگَنا مهاوخن ،مغود دهد ات
نیرق دراد یمغ تمعن  ره هکنآز

۲۷۱۹ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ناهج دص و ناج ِناج یا ایب نیه
نامز نیا ِدقن راد تمینغ شوخ

ناوربش زا هم یور نآ دزُدَم رد
ناور بآ یا ،یوج نیز شکَم رس

)۳۵(نیعَم بآ زا ددنخ وُج بل ات
نیمسای درآرب رس وُج بل بل

تسم هزبس وج بل رب ینیبب نوچ
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تسم هزبس وج بل رب ینیبب نوچ
تسه بآ اجنآک رود زا نادب سپ

راگدرک ۱ٌ*هوُجَو مُهامیس :تفگ
رازهزبس ،ناراب ِزاّمَغ دَُوب هک

 زا صاخشا نطاب هک دومرف یلاعت قح
،تسا نایامن ناشراسخر رهاظ

 تسنیا نآ زا یکاح رازنمچ دوجو تهج نیمه هب
.تسا هدش لزان یناراب هک

۲۹ هیآ ،)۴۸(حتف هروس ،میرک نآرق۱*

…ِدوُج]سلا َِرَثأ ْنِم ْمِهِهوُجُو يِف ْمُهاَميِس…

… تساهنآ هرهچ رب هك تسا ىاهدجس رثا ناشناشن …

۲۷۲۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

سک چیه دنیبن ،بش درابب رگ
سََفن و سَْفن ره باوخ رد دوب هک

لیمج ِناتسلگ ره zیگزات
لیلد ،یناهنپ ِناراب رب تسه

۲۵۶۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ینکشن ات ار زوج ای ار هتسپ
ینغور دهدب هن ،لد دیامن ین

وا گنهرف و یو عفد نیا ونشم
وا گنر و شاعترا رد رگن رد

)۳۶(مِهِهجَو یف ُمُهامیس قح تفگ
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)۳۶(مِهِهجَو یف ُمُهامیس قح تفگ
)۳۷(مِنُم و امیس تسزامغ کناز

هک تسا هدومرف قح ترضح هکنانچ
،تسا نایامن ناشراسخر رهاظ زا صاخشا نطاب
.تسا هدننک راکشآ و هدنهد ربخ صاخشا هرهچ اریز

ربخ نآ دض تسه )۳۸(نَیاعُم نیا
رشب نیا دمآ هتشرسب رش هب هک

 دوش یم هدید کقلد هرهچ زا هک یتtاح
.تسا هتخیمآرد رش اب یمدآ عبط هک اریز ،دنک یم ضقن ار شنانخس

۱۱۰۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳۹(ریشَب ،نیگمغ ره شوگ رد دمدیم
ریگ لابقا هر ،)۴۰(رِبدُم یا زیخ

شُپُش و دَنگ نیا رد و سبح نیا رد یا
شُمَخ ،یتسَر دونشن سک ات هک نیه

نم ِرای یا ؟نونک شُماخ ینک نوچ
نزلبط دمآ رب وم ره ِنُب زک

۴۱۴۰تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

رذحیب باتفآ یور وچمه
ردهدرپ و زوسمصخ شیور تشگ

هدش مرگتشپ دیشروخ راونا هلیسوب هک یسک نآ
دنازوس یم ار قح نمشد یا هظحiم چیه یب ،باتفآ دننام

.دزاس یم فوشکم ار رارسا یاه هدرپ و 

۱۱۰۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۱۰۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

وُخکشَر zوُدَع دش رک نانچنآ
؟وک گناب ار لُهُد نیدنچ نیا :دیوگ

تسا )۴۱(یَرط هک ناحیَر شور رب دنزیم
؟تسیچ بیسآ نیا :دیوگ یروک ز وا

دشکیم شتسد روُح )۴۲(دجُنکِشیم
؟دنکیم مدرد هچ زک ناریح ،روک

؟منت و تسد رب تسیچ شکاشک نیا
منک یباوخ ات راذگب ،ماهتفخ

تسا یو ،ییوجیمه شباوخ رد هکنآ
تسا )۴۳(یِپ وکین هم ناک ،اشگب مشچ

دوب شیب نازیزع رب اهiب ،نآز
دوزف نابوخ اب رای )۴۴(ش]مَجَت ناک

tیهر ره رب دنک نابوخ اب )۴۵(غ
یهگ دناروشب ار ناروک زین

دهد ناروک نیدب مد کی ار شیوخ
دهج رب ناروک یوک زا )۴۶(ویرَغ ات

۳۷۶۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تاهناخِ غرم هچ رگ یّطَبِ مخت
تیبرت هیاد وچ رپ ریز درک

تس هُدب ایرد نآ zَطب وت ِردام
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تس هُدب ایرد نآ zَطب وت ِردام
تسرپیکشخ و ُدب یکاخ تاهیاد

تسردنا وت ِلد هک ،ایرد ِلیم
تسردام زا ار تناج ،تعیبط نآ

تسا هیاد نیز ار وت رم ،یکشخ ِلیم
تسا )۴۷(هیارَدب وک ،راذگب ار هیاد

نارب و کشخ رب راذگب ار هیاد
ناطَب نوچ ینعم ِرحب رد آ ردنا

بآ ز دناسرتب ردام ار وت رگ
باتش نار ایرد یوس و سرتم وت

یاهدنز رت رب و کشخ رب ،یطَب وت
یاهدنَگ هناخ ،هناخِ غرم وچ ین

یهَش مدآ یَنب َانْم�َرک ز وت
یهن اپ ایرد هب مه ،یکشخ هب مه

 :یلاعت قح ترضح لوق یاضتقا هب وت
».میتشاد یمارگ ار ناگداز یمدآ ام «

 ،یور یم رامش هب هاشداپ 
ایرد رد مه و یهن یم ماگ یکشخ رد مه اریز

ناج هب ِرَْحبْلا یلع ْمُهَانْلَمَح هک
نار شیپ ،َربْلا یلع ْمُهَانْلَمَح زا

 :یتسه هیآ نیا یانعم لومشم ،حور ثیح زا وت
».میدرک لمح ایرد رب ار نانآ «

باتشب ینعم یایرد یوس هب و رذگ رد هدام و کاخ ملاع زا 

 ۷۰ هيآ ،)۱۷(ءارسا هروس ،ميرك نآرق
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 ۷۰ هيآ ،)۱۷(ءارسا هروس ،ميرك نآرق

َنِم ْمُهَانَْقزَرَو ِرَْحبْلاَو zَربْلا يِف ْمُهَانْلَمَحَو َمَدآ يَِنب َانْم�رَك ْدَقَلَو
ًليِضَْفت َانْقَلَخ ْن�مِم ٍريِثَكٰ ىَلَع ْمُهَانْل�ضَفَو ِتَابzي�طلا

ار نانآ و میتشاد یمارگ ار مدآ نادنزرف هک یتسار هب
میتشاد هناور دارم ]بکرم رب[ ایرد و یکشخ رد
رب ار نانآ و میداد یزور اههزیکاپ زا ناشیا هب و

میدیشخب یرترب دیاش و دیاب هکنانچ میاهدیرفآ هچنآ زا یرایسب

تسین هار ،)۴۸(َرب یوس ار کیiم رم
تسین هاگآ ،رحَب ز مه ناویح ِسنج

)۴۹(کَلَم زا یناجب ،ناویح نت هب وت
کََلف رب مه ،نیمز رب مه یوَر ات

رشب دشاب ُْمکُلـْثِم رهاظ هب ات
روهدید ِهْیَلإ 'یحُوی ِلد اب

 ،دوش یم یحو وا هب هک ینیب نشور و ریصب نآ روطنیمه
.تسا هدوب یلومعم یمدآ ،نایمدآ امش همه دننام رهاظ بسح رب

 ۱۱۰ هيآ ،)۱۸(فهک هروس ،ميرك نآرق

َِلإ اَم�َنأ �يَِلإٰ ىَحُوي ْمُكُْلثِم ٌرَشَب اََنأ اَم�ِنإ ْلُق  ْمُكُهٰ
َِلإ  iًَمَع ْلَمْعَيَْلف ِهzبَر َءاَِقل وُجَْري َناَك ْنََمفۖ  ٌدِحاَو ٌهٰ

اًدََحأ ِهzبَر ِةَدَابِعِب ْكِرْشُي tََو اًحِلاَص

متسه یرشب امش دننام نم هک تسین نیا زج :وگب
،تساتکی یادخ امش یادخ هکدسریم یحو نم هب هک

دوش راکوکین دیاب تسا راودیما شراگدرورپ )تمحر( یاقل هب سک ره سپ
.دنادرگن کیرش وا اب ار یدحا شیادخ شتسرپ رد زگره و
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.دنادرگن کیرش وا اب ار یدحا شیادخ شتسرپ رد زگره و

۱۰۵۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

هایگ دص دزیرب رو ،دیورب رگ
هلا ٔهتشِک نآ دیور رب تبقاع

تسخن ِتشِک رب دیراک ون ِتشِک
تسرد لوا نآ و تسا یناف مود نیا

تسا هدیزگُب و لماک لوا ِتشِک
تسا هدیسوپ و دساف یناثِ مخت

تسود ِشیپ ار دوخ ِریبدت نیا نکفا
تسوا ِریبدت زا مه تریبدت هچرگ

تسا هتشارفا قح هک دراد نآ ،راک
تسا هتشاک لوا هک دیور نآ رخآ

راکب وا یارب زا ،یراک هچره
رادتسود یا یتسود ِریسا نوچ

چیپم وا ِراک و دزد ِسفن ِدِرگ
چیه تسا چیه ،قح راک هن نآ هچره

دوش ادیپ )۵۰(نید ِزور هکنآ زا شیپ
دوش اوسر بش ِدزد ،کلام ِدزن

َشَنف و ریبدت هب هدیدزد ِتخر
شندرگ رب یرواد ِزور هدنام

دنهجرب مه اب لقع نارازه دص
دنهن یماد واِ ماد ِریغ هب ات
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دنهن یماد واِ ماد ِریغ هب ات

سب و دنبای رتتخس ار دوخِ ماد
)۵۱(؟سَخ ،داب اب یتّوُق دیامن یک

 ۱۵۰۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دَُوب ناجْرَم و رُد رگ ،یلقع ِثحب
دَُوب ناج ِثحب هک دشاب رگد نآ

تسرگید یماقم ردنا ،ناج ِثحب
تسرگید یماوِق ار ناجٔ هداب

دوب زاس ،یلقع ِثحب هک نامز نآ
دوب زارمه َمکِحْلاُوب اب رَمُع نیا

ناجِ یوس دمآ لقع زا رَمُع نوچ
نآ ِثحب رد دش لهجوب ،َمکِحْلاُوب

تسا لماک وا ،لقعِ یوس و ّسِحِ یوس
تسا لهاج وا ،ناج هب تبسن دوخ هچرگ

 ۲۱۴۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دَُوب یزغم یزاوآشوخ هنرگ
؟دََونْش هک یرشق زاوآ )۵۲ِ(غَژْغَژ

ینکیم لمحت نآ ز نآ غژغژ
ینز یزغم رب هناشوماخ هک ات

وش شوگیب و بلیب یهاگ دنچ
وش شون فیرح بل نوچ ناهگنآو

شاف زار و رثن و مظن یتفگ دنچ
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شاف زار و رثن و مظن یتفگ دنچ
شاب گنگ ،نک ناحتما زور کی هجاوخ

 ۱۱۰۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

نت ز نک نوریب رِبک ِسابل سپ
¹خومآ رد شوپ )۵۴(لُذ )۵۳(ِسبلَم

 ۱۳۴۳ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دش ران ِفیرح هریتِ مزیه
دش راونا همه ،و تفر یگریت

 ۱۲۱۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تایح ِبآ رب درک ناوتن هدجس
تاجن یکاخ ِنت نیز مباین ات

 ۸۸۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

شیوخ ِیور دنیبب وا هک یسک نآ
شیب تسا ناقلخ ِرون زا وا ِرون

دَُوب یقاب وا ِدید ،دريمب رگ
دَُوب یقiّخ ِدید شدید هکنآز

وا هک یرون نآ دَْوَبن یّسِح ِرون
وُر ِشیپ دنیب سوسحم دوخِ یور

۱۰۹۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

َشُنک مک و تسنت خزودِ مزیه
َشَنک رب ْوَر ،یمزیه دیورب رو
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َشَنک رب ْوَر ،یمزیه دیورب رو

َبطَح ،یشاب )۵۵(َبطَح ِلاّمح هنرو
بَهَلُوب ِتفج وچمه ،مَلاع ود رد

۱۱۰۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ار هردِسِ خاش سانشب َبطَح زا
یتف یا دنشاب زبس ود ره هچرگ

نامسآ متفه تس خاش نآ ِلصا
)۵۷(ناخُد و )۵۶(ران زا تس خاش نیا ِلصا

سح ِشیپ تروص هب ادننام تسه
سح ْشیک و مشچ تسا نیب طلغ هک

لدِ مشچ ِشیپ هب ادیپ نآ تسه
ْ�اُدْهُج ،آ لدِ یوس ،نک دهَج لِقُ

ثیدح

ْ�اُدْهُج ِةَقَد�صلا ُلَضَْفا ُلوُعَت ْنَمِبْ أَْدبا و zلِقُ

.تسا شیورد ِششوک ،ناسحا نیرترب «
» .تسوت هدهع رب ششاعم هنیزه هک نک زاغآ یسک زا ار ناسحا

ار شیوخ نابنُجب ،اپ یرادن رو
ار شیب ره و مک ره ینیبب ات

ناوارف :یفازِگ )۱(
ندنام صلاخ هب لیامت یاراد :یبان )۲(
دشاب هتشاد دوخ تروص یور باقن هک یسک :یباقن )۳(
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ندنام صلاخ هب لیامت یاراد :یبان )۲(
دشاب هتشاد دوخ تروص یور باقن هک یسک :یباقن )۳(
هتسجخ :خ]َرف )۴(
 دهد یم ناشن ار درد ای تذل هک تسا یتاوصا زا :ُخا )۵(
هلایپ ،هیاک ،گرزب حدق و ماج :قارغَس )۶(
بارش فرظ :یبارَش )۷(
شورف بiگ ،ریگ بiگ ،بiگ هشیش :یبiُگ )۸(
ندرک تسم :ندربرسزا )۹(
یباغرم :طب )۱۰(
بآ رپ ربا ناراب ،ناوارف ناراب :یباحَس ناراب )۱۱(
ینهذ نم هسوسو ینعی ،دراد یفنم هبنج اجنیا رد ،هداتسرف :لوسر )۱۲(
)۱۳( tَ و َلْوَح tَ إاَ ة�وُقt� ادخ یورین زا ریغ ییورین تسین :��اِب
سحن و نوگشدب غاز :یبارُغ غاز )۱۴(
دنتشاذگ یم دارفا یور میدق هک زیمآ ریقحت و هرخسم مان :یحوج )۱۵(
تسا روضح یرایشه دامن هک نز زاس رکبوبا :یبابَر رکبوب )۱۶(
لقع مک :فِرَخ )۱۷(
درادن یرگید رنه لدج و ثحب و لاق و لیق زا ریغ هکیسک ،ناد ثیدح :ثzدَحُم )۱۸(
ینهذ نم لقع ،ییزج لقع :یباطِخ لقع )۱۹(
یلچک ،رگ ضرم هب iتبم :نیگرَگ )۲۰(
نیشنارحص یودب برع ، یبارعا ففخم :یبارع )۲۱(
ندش شوماخ :ندیشک رد مد )۲۲(
هراب باوخ ،هدز باوخ :یباوخ )۲۳(
نآرق هدنهد میلعت و هدنناوخ :یرقُم )۲۴(
یزیچ هت ،یدوگ ،رعق :روَغ )۲۵(
ردق یب ،لیلذ ،راوخ :ناَهتسُم )۲۶(
گنَُلک :دنَُلک )۲۷(
tاب :َرَبز )۲۸(
هدنهاوخشزرمآ ،دنکیم رافغتسا هک یسک :رِفَغتسُم )۲۹(
رامیب ،تسردان :میقَس )۳۰(
زور ِباتفآ :باتفْآزور )۳۱(
ً،ازاجم .دشاب ندرم هشیدنا رد هتسویپ هک نآ :شیدنا گرم )۳۲(
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زور ِباتفآ :باتفْآزور )۳۱(
ً،ازاجم .دشاب ندرم هشیدنا رد هتسویپ هک نآ :شیدنا گرم )۳۲(
دزاس یم هابت ار شدوخ نآ هب لمع و ندیشیدنا اب هک ینهذ نم
هدننک میسقت رایسب :ماّسَق )۳۳(

ندرک هلگ ،ندرک تیاکش :تَْوکَش )(۳۴
لtز و یراج بآ :نیعَم )۳۵(
تسا نایامن ناشرهاظ زا صاخشا نطاب :مِهِهجَو یف ُمُهامیس )۳۶(
نیچ نخس :منُم )۳۷(
هدش هدید :نَیاعُم )۳۸(
هدنهدهدژم ،هدنهد تراشب :ریشَب )۳۹(
هتشگربتخب ،تخبدب :رِبدُم )۴۰(
هزات و رت :یَرط )۴۱(
تسا نخان رس اب یوضع ¹فرگ ینعم هب ندیجُنکِش .دریگ یم نوگشو :دجُنکِشیم )۴۲(
مدق کرابم ،مدق شوخ :یِپ وکین )۴۳(
یسک هب ندیزرو قشع و یزاب :ش]مَجَت )۴۴(
)۴۵( tلزه ،یخوش :غ
شورخ ،دایرف  :ویرَغ )۴۶(
شیدنادب :هیارَدب )۴۷(
یکشخ :َرب )۴۸(
هتشرف :کَلَم )۴۹(
تمایق زور :نید ِزور )۵۰(
هیامورف ،تسپ :سَخ )۵۱(
دوش یم دنلب ماداب و ودرگ شیاس و دروخرب زا هک ییادص :غَژْغَژ )۵۲(
سِبiَم :عمج .هماج ،سابل :ِسبلَم )۵۳(
راسکنا و یراوخ :لُذ )۵۴(
مزیه :َبطَح )۵۵(
نارین :عمج .شتآ :ران )۵۶(
َهنِخَْدا :عمج .دود :ناخُد )۵۷(


